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PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA 

KEMANDIRIAN DAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JOGOROGO 

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016-2020 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara Dana Desa terhadap 

Kemandirian dan Kemiskinan di Kecamatan Jogorogo. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi data panel (gabungan antara data time series dan cross 

section) dengan cross section meliputi 12 desa di Kecamatan Jogorogo. 

Sedangkan data time series dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Variabel 

independen yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh terhadap kemandirian 

wilayah dan kemiskinan di Kecamatan Jogorogo adalah dana desa. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa dana desa memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dan Kemiskinan di 

Kecamatan Jogorogo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

desentralisasi fiskal melalui dana desa terbukti mampu meningkatkan kemandirian 

dan menentaskan kemiskinan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi selama 

periode 2016-2020. 

 

Kata Kunci: indeks desa membangun (IDM), kemiskinan, dan dana desa. 

 

Abstract 
 

This study aims to analyze the effect of the Village Fund on Independence and 

Poverty in Jogorogo District. The analytical method used is panel data regression 

(a combination of time series data and cross section) with a cross section covering 

12 villages in Jogorogo District. While the time series data starts from 2016 to 

2020. The independent variable used to explain the influence on regional 

independence and poverty in Jogorogo District is village funds. The results of this 

study show that village funds have a positive and significant influence on the 

Village Building Index (IDM) and Poverty in Jogorogo District. Thus, it can be 

concluded that the fiscal decentralization policy through village funds is proven to 

be able to increase independence and eradicate poverty in Jogorogo District, 

Ngawi Regency during the 2016-2020 period. 

 

Keywords: building village index (IDM), poverty, and village funds. 

 

1. PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa menjelaskan bahwa 

pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara 
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eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa mengenai penyelenggaran 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyrakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa dan Indonesia. (Sugiman, 

2018)  

Melengkapi penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara detail 

Undang-undang ini mempunyai fungsi dan tujuan dana desa adalah yang pertama 

meningkatkan pelayanan publik di desa, kedua mengentaskan kemiskinan, ketiga 

memajukan perekonomian desa, keempat mengatasi kesenjangan pembangunan 

antar desa dan yang kelima memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari 

pembangunan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa telah 

menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik  berupa uang maupun barang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Desa merupakan daerah yang memiliki otonom yang memiliki tujuan 

untuk meningkatkan pembangunannya agar kesejahteraan masyarakat dapat 

meningkat secara baik seiring dengan adanya kemajuan otonomi daerah. Hak dan 

kewajiban desa dapat diukur dengan menggunakan uang dan barang maka desa 

diberikan kewenangan yang mencukupi agar bisa meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, terkait peraturan yang menjelaskan mengenai keuangan 

desa telah diatur dalam peraturan pemerintahan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 terkait pengelolaan keuangan desa. (Zulaifah, 2020). Banyaknya mayoritas 

warga negara Indonesia bertempat tinggal di pedesaan karena itulah diperlukan 

pembangunan yang baik dalam sebuah desa. Sehingga sangatlah penting untuk 

mengembangkan wilayah pedesaan menjadi lebih maju dengan potensi-potensi 

yang dimiliki.  

Melalui Indeks Desa Membangun berfungsi sebagai pembangunan yang 

ada di desa yang telah diatur dalam pasal 3 permen No. 2 Tahun 2016 bahwa 

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdapat tiga 

komponen diantaranya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan 
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Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan status 

desa dikelompokan menjadi lima status yaitu: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa 

Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal (Setyowati, 2019). 

Dengan adanya Indeks Desa Membangun dapat memperjelas terkait desa baik 

dalam hal pembangunannya dan juga terkait status dalam sebuah desa. Indeks 

Desa Membangun (IDM) tidak hanya sebatas untuk mengetahui  perkembangan 

pembangunan dan juga status desa, namun Indeks Desa Membangun (IDM) 

sendiri mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan RPJMN 2015-2019. 

(Sukarno, 2020).  

Terkait pembangunan desa yang lebih maju telah dijelaskan pula 

mengenai dana desa dengan pemanfaatan yang secara optimal karena dana desa 

merupakan komponen salah satu pendapatan desa yang bisa di manfaatkan dalam 

proses pembangunan sebuah Desa, karena itulah pemerintah berkewajiban untuk 

mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Alokasi dana desa sendiri juga dapat digunkan sebagai penyelenggaraan 

pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.  

Melengkapi penjelasan tentang tujuan dan fungsi dana desa terkait 

mengentaskan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan salah satu masalah 

serius dalam pembangunan nasional di Indonesia. (Solikatun et al., 2018). 

Masalah kemiskinan ini yang bisa jadikan acuan pemerintahan dalam menerapkan 

kebijakan terkait dana desa dengan memiliki tujuan agar dapat mencapai 

kemandirian daerah dengan menciptakan pertumbuhan suatu daerah  dan mampu 

mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian ini memiliki strategi dan tujuan untuk 

melihat terkait efektifitas program desentralisasi fiskal melalui dana desa dengan 

kemandirian wilayah di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan dukungan 

Indeks Desa Membangun. 

Kecamatan Jogorogo menjadi salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Ngawi yang terletak di lereng barat laut Gunung Lawu Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki tingkat persebaran masyarakat menengah ke bawah yang 

cukup tinggi. Dari masalah ini yang menjadi pusat utama pemerintah dalam 

memberikan aturan terkait penerapan dana desa dengan memiliki tujuan agar desa 
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dapat mencapai tingkat kemandiriannya dengan pertumbuhan wilayah yang baik 

dan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kecamatan Jogorogo juga 

disebabkan karena padatnya penduduk yang tinggal di Kecamatan Jogorogo. 

 

2. METODE 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada 

Kemandirian dan Kemiskinan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Tahun 

2016-2020”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap dependen, dengan model 

ekonometrika sebagai berikut: 

                       (1) 

                       (2) 

di mana: 

IDM = Indeks Desa Membangun 

POV = Kemiskinan 

DD = Dana Desa 

   = Konstanta 

    = Koefisien regresi variabel independen 

    = Operasi Logaritma 

i = Cross section (12 Desa di Kecamatan Jogorogo) 

t = Time Series (Periode 2016-2020) 

  = Error term (Faktor Kesalahan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaruh Dana Desa terhadap 

Indeks Desa Membangun dan Kemiskinan di Kecamatan Jogorogo Tahun 2016-

2020 diestimasi dengan analisis Regresi Data Panel melalui formulasi model 

ekonometrik sebagai berikut: 

                       (3) 

                       (4) 
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di mana: 

IDM  = Indeks Desa Membangun 

POV  = Kemiskinan 

DD  = Dana Desa 

    = Konstanta 

     = Koefisien regresi variabel independen 

     = Operasi Logaritma 

i  = Cross section (12 Desa di Kecamatan Jogorogo) 

t  = Time Series (Periode 2016-2020) 

     = Error term (Faktor Kesalahan) 

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan menggunakan pendekatan 

Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect 

Model (REM) dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Model Pertama 

Variabel 
Koefisien Regresi 

CEM  FEM  REM 

C -0,532  -0,912  -0,884 

log (DD)  0,058   0,076   0,075 

    0,066   0,812   0,269 

Adjusted.   0,049   0,764   0,256 

Statistik F  4,104 16,992 21,393 

Prob. Statistik F  0,047   0,000   0,000 

 

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel Model Kedua 

Variabel 
Koefisien Regresi 

     CEM      FEM          REM 

C   -5778,576 -3134,171 -5012,892 

log (DD)       289,491    160,529    252,150 

             0,314        0,623        0,269 

Adjusted.              0,302        0,527        0,257 

Statistik F              26,612        6,482       21,434 

Prob. Statistik F             0,000        0,000         0,000 

 

3.1 Uji Pemilihan Model Terestimasi 

Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk memilih model terestimasi terbaik 

antara CEM, FEM, dan REM. Apabila pada Uji Chow model yang terpilih adalah 
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FEM dan pada Uji Hausman model yang terpilih juga FEM maka model 

terestimasi terbaik adalah FEM. 

3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terestimasi antara CEM (PLS) atau 

FEM.    pada Uji Chow menyatakan bahwa model terestimasi adalah Common 

Effect Model (CEM), dan    pada Uji Chow menyatakan bahwa model 

terestimasi adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas Prob F > 0,10 maka    tidak ditolak dengan kesimpulan model 

terpilih Common Effect Model (CEM) sedangkan apabila nila probabilitas Prob.F 

< 0,10 maka    ditolak dengan kesimpulan model terpilih Fixed Effect Model 

(FEM). 

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Chow Model Pertama 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 17,029 (11,47) 0,000 

Cross-section Chi-square 96,393 11 0,000 

 

Tabel 4. Hasil Estimasi Uji Chow Model Kedua 

 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3,503 (11,47) 0,001 

Cross-section Chi-square 35,929 11 0,000 

  

 Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 terlihat bahwa hasil Uji Chow dari dua 

model yaitu model pertama pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa 

Membangun (IDM), dan model kedua pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan, 

menunjukan nilai prob.F model pertama sebesar 0,000 < 0,10, sehingga    ditolak 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). Sedangkan nilai prob.F model kedua sebesar 0,001 < 0,10, 

sehingga sehingga    ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

3.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terestimasi antara FEM atau 

REM.    pada Uji Hausman menyatakan bahwa model terestimasi adalah Fixed 
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Effect Model (FEM), dan    pada Uji Hausman menyatakan bahwa model 

terestimasi adalah Random Effect Model model terestimasi dengan ketentuan 

apabila nilai probabilitas Prob Chi-Sq > 0,10 maka    tidak ditolak dengan 

kesimpulan model terpilih Rundom Effect Model (REM), sedangkan apabila nila 

probabilitas  Prob Chi-Sq < 0,10 maka    ditolak dengan kesimpulan model 

terpilih Fixed Effect Model (FEM)  

Tabel 5. Hasil Estimasi Uji Hausman Model Pertama 

Effects Test Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random        0,3558        1   0,5508 

 

Tabel 6. Hasil Estimasi Uji Hausman Model Kedua 

 

Effects Test Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random       16,403        1   0,000 

  

 Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 terlihat bahwa hasil Uji Hausman dari 

dua model yaitu model pertama pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa 

Membangun (IDM), dan model kedua pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan, 

menunjukan bahwa nilai Prob Chi-Sq model pertama sebesar 0,5508 > 0,10 

sehingga    tidak ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Sedangkan nilai Prob Chi-Sq 

model kedua sebesar 0,000 < 0,10 sehingga    ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Tabel 7. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM) Model Pertama 

      = -0,8846 + 0,0755                

            

   = 0,2694; Adj    = 0,2568; F.Stat = 21,3933; Prob F-Stat = 0,0000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada α = 0,05; *** 

Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai 

statistik t.  
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Tabel 8. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) Model Kedua 

      = -3134,171 + 160,529                

            

   = 0,623; Adj    = 0,527; F.Stat = 6,482; Prob F-Stat = 0,000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; ** Signifikan pada α = 0,05; *** 

Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai 

statistik t.  

3.1.3 Penghitungan Konstanta Model Terpilih 

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai masing-masing konstanta pada kedua 

model ekonometrika, pada model pertama menunjukan bahwa nilai konstanta 

tertinggi adalah Desa Soco dengan nilai konstanta sebesar -0,7575, dan nilai 

konstanta terendah adalah Desa Brubuh dengan nilai konstanta sebesar -0,9288. 

Sedangkan pada model kedua menunjukan bahwa nilai konstanta tertinggi adalah 

Desa Jaten dengan nilai konstanta sebesar 4,6403, dan nilai konstanta terendah 

adalah Desa Kletekan dengan nilai konstanta sebesar -13,0920. 

Tabel 9. Efek dan Konstanta Random Effect Model (REM) Model Pertama 

 Desa           Efek     Konstanta 

1.  Brubuh -0,0441 -0,9288 

2.  Dawung -0,0197 -0,9044 

3.  Girimulyo -0,0301 -0,9148 

4.  Jaten -0,0547 -0,9393 

5.  Jogorogo 0,0293 -0,8553 

6.  Kletekan -0,0287 -0,9133 

7.  Macanan -0,0241 -0,9088 

8.  Ngrayudan -0,0102 -0,8949 

9.  Soco 0,1271 -0,7575 

10.  Talang 0,0196 -0,8650 

11.  Tanjungsari 0,0290 -0,8556 

12.  Umbulrejo 0,0067 -0,8779 
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Tabel 10. Efek dan Konstanta Fixed Effect Model (FEM) Model Kedua 

 Desa                                   Efek         Konstanta 

1.  Brubuh -1,1255 -4,2597 

2.  Dawung 1,0180 -2,1161 

3.  Girimulyo 6,4098 3,2756 

4.  Jaten 7,7744 4,6403 

5.  Jogorogo 1,7653 -1,3688 

6.  Kletekan -9,9578 -13,0920 

7.  Macanan 1,5413   -1,5928 

8.  Ngrayudan -8,7733 -11,9075 

9.  Soco 7,4806    4,3465 

10.  Talang -4,8862 -8,0204 

11.  Tanjungsari -9,4419 -12,5760 

12.  Umbulrejo -4,0448   -7,1790 
 

3.2 Uji Kebaikan Model Terpilih 

3.2.1 Interpretasi Koefisien Determinasi    

Besarnya nilai    pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) 

sebesar 0,2694, artinya 26,94% variasi variabel Indeks Desa Membangun (IDM) 

dapat dijelaskan oleh variabel dana dasa. Sisanya 73,06% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.  

 Besarnya nilai    pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan sebesar 

0,623, artinya 62,3 % variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel 

dana dasa. Sisanya 37,7 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian. 

3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). 

Hipotesis dalam Uji F yaitu   : Model yang dipakai tidak eksis dan      Model 

yang dipakai eksis.    ditolak apabila nilai p (p-value) probabilitas F-Statistik < α, 

dan   tidak ditolak apabila nilai p (p-value) probabilitas F-Statistik > α.  

Berdasarkan Tabel 7 dan 8, terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik F pada model pertama bernilai 0,000 < 0,10 sehingga 

   ditolak dengan kesimpulan model yang dipakai eksis. Sedangkan pada model 
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kedua bernilai 0,000 < 0,10 sehingga    ditolak dengan kesimpulan model yang 

dipakai eksis. 

3.3 Interpretasi Ekonomi 

3.3.1 Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa membangun (IDM) 

Dana desa memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). 

Dapat diartikan bahwa apabila semakin besar Dana Desa yang diberikan disuatu 

daerah maka nilai Indeks Desa Membangun (IDM) semakin meningkat. Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa  dana desa 

berpengaruh positif terhadap Indeks Desa membangun (IDM). Hal tersebut 

membuktikan bahwa kebijakan pemerintah terkait pemberian Dana Desa telah 

mampu meningkatkan pembangunan di Kecamatan Jogorogo dan program dana 

desa bisa dikatakan sukses dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan di 

Kecamatan Jogorogo. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Marlon Sihombing 

dan R. Hamdani Harahap yang berjudul “Peranan Dana Desa dalam 

Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten 

Deli serdang Provinsi Sumatera Utara” dan penelitian yang dilakukan oleh 

Shelyana Sandra Dewi dengan judul “Analisis Dampak Dana Desa Terhadap 

Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Klaten” dimana variabel dana desa 

berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Sehingga peranan 

dana desa sangat mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun. Sehingga 

pengaruh dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan 

hipotesis peneliti. 

3.3.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan 

Dana desa memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, hasil tersebut tidak 

sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa semakin dana desa 

meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun, tanda positif pengaruh dana 

desa terhadap kemiskinan menunjukan bahwa peningkatan dana desa akan 

meningkatkan kemiskinan di Kecamatan Jogorogo. Hal ini karena dalam 

pengalokasian dana desa yang masih terfokuskan pada pembangunan sarana dan 

prasarana fisik pedesaan sehingga pemberdayaan dalam bidang ekonomi 

masyarakat masih kurang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
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melihat keterkaitanya. Selain itu minimnya kemampuan teknis pengelolaan dari 

sisi perencanaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Dwi Susilowati, dan Syamsul Hadi yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana 

Desa, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur” dan penelitian yang dilakukan oleh Shafa 

Adetasya, Muhammad Sri, dan Novi Primita yang berjudul “Pengaruh Dana Desa, 

Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kondisi Kemiskinan di Kecamatan 

Empung Kabupaten Sumbawa”, di mana variabel dana desa berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan. Sehingga pengaruh dana desa terhadap kemiskinan tidak 

sesuai dengan hipotesis peneliti. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian pada bab IV dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Hasil uji pemilihan model estimator terbaik dari kedua model membuktikan 

bahwa Random Effect Model (REM) adalah model terpilih dengan variabel 

dependen Indeks Desa Membangun (IDM), dan Fixed Effect Model (FEM) 

adalah model terpilih dengan variable dependen Kemiskinan. Sedangkan 

untuk variabel independenya adalah Dana Desa. 

2) Berdasarkan hasil uji kebaikan model pada model pertama yaitu pengaruh 

Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dengan model terpilih 

Random Effect Model (REM) diketahui bahwa nilai    sebesar 0,269, artinya 

26,94 % variasi variabel Indeks Desa Membangun dapat dijelaskan oleh 

variabel Dana Desa. Sisanya sebesar 73,06 % dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. Sedangkan pada 

model kedua pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan dengan model terpilih 

Fixed Effect Model (FEM) diketahui bahwa nilai    sebesar 0,623, artinya 

62,3 % variasi variabel dipengaruhi oleh Kemiskinan. Sisanya sebesar 37,7 % 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian. 
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3) Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) diketahui bahwa model 

pertama pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) model 

terpilih REM eksis pada α 0,10 dan pada model kedua pengaruh Dana Desa 

terhadap Kemiskinan model terpilih FEM eksis pada α 0,10. 

4) Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai masing-masing konstanta pada 

kedua model ekonometrika, pada model pertama menunjukan bahwa nilai 

konstanta tertinggi adalah Desa Soco dengan nilai konstanta sebesar -0,7575, 

dan nilai konstanta terendah adalah Desa Brubuh dengan nilai konstanta 

sebesar -0,9288. Sedangkan pada model kedua menunjukan bahwa nilai 

konstanta tertinggi adalah Desa Jaten dengan nilai konstanta sebesar 4,6403, 

dan nilai konstanta terendah adalah Desa Kletekan dengan nilai konstanta 

sebesar -13,0920. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan kepada penulis sebagai berikut: 

1) Dilihat dari besarnya pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun 

(IDM) dan Kemiskinan di Kecamatan Jogorogo, maka pemerintah perlu 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa di Kecamatan 

Jogorogo agar lebih merata dan lebih memperhatikan perekonomian di 

Kecamatan Jogorogo agar tingkat kemiskinan dapat teratasi dengan baik. 

2) Adanya peningkatan dana desa perlu diberikan  pembinaan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa yang diharapkan masayarakat dapat memberikan 

masukan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa agar 

pelaksanaan pembangunan desa tepat sasaran dan berjalan efektif. 

3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

dijadikan referensi dan bisa lebih dikembangkan lagi agar memperluas 

pengetahuan dan bisa menggunakan penambahan variabel lagi yang lebih 

bervariasi disertai dengan menambah kurun waktu agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih baik. 
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